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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
We zijn dankbaar dat we alle kinderen deze week weer in goede gezondheid mochten verwelkomen. 
Verschillende leerlingen, twee collega’s en een ouder werden de eerste weken van de vakantie 
positief getest op Covid-19. Gelukkig is niemand er ernstig ziek van geworden.  

We hopen dat alle leerlingen, ouders en collega’s weer voldoende uitgerust zijn voor een fitte start 
van het nieuwe schooljaar.  
We zijn als team dit jaar 
gestart met een Bijbelstudie 
over het thema ‘Komt tot de 
wateren’. Hiermee wordt in 
de Bijbel het Levende Water 
bedoeld. Dit Water is het 
beeld van de Heilige Geest. 
Psalm 1 gebruikt het 
voorbeeld van een boom. 
Als deze boom geplant is 
aan het water, dan 
ontbreekt het de boom aan 
niets. Zelfs niet als er 
perioden van droogte zijn. 
Zo’n boom draagt juist rijke 
vrucht. Jezus was de enige 
Mens op aarde die dit 
volmaakt deed. In alles wat 
Hij deed was Hij, door de 
Geest, gericht op Zijn Vader. Voor ons ligt de opdracht om voortdurend, door de Geest, gericht te 
zijn op de Heere Jezus Christus. Er is één boek dat alles over Hem vertelt. Dat is de Bijbel. Wilt u 
meer over Jezus weten? Lees en bestudeer dan de Bijbel! Dan komen de sapstromen van Zijn 
genade en goedheid in rijke maat op gang.  
We wensen u, alle leerlingen, teamleden en overige betrokkenen een gezegend schooljaar toe. 

Welkom  
We heten Thomas van Harn, Job Crum en Emmalinn Roesink hartelijk welkom op school. Zij zijn net 
voor of in de zomervakantie 4 jaar geworden. We hopen dat jullie het spoedig naar je zin hebben en 
een mooie en leerzame tijd op onze school ervaren. 
 
Info-avond 
Op maandag 13 september is er een info-avond voor u als ouders. U ontvangt hiervan een aparte 
uitnodiging. In deze uitnodiging wordt verdere informatie gegeven. 
 
Oproep pleinwacht ouders 
We zijn dringend op zoek naar ouders die willen helpen bij het pleinwacht lopen tussen de middag 
op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 11.45 uur tot 12.15 uur (en indien mogelijk tot 12.45 
uur). Heeft u interesse, maar wilt u eerst meer informatie of wilt u zich opgeven? Neem dan contact 



op met één van onze TSO coördinatoren, Miriam Budding. Dit kan via het emailadres 
tso@randwijksmdb.nl of telefonisch via het nummer 06-46603598. 
U loopt in principe altijd met twee ouders tegelijk pleinwacht en kunt altijd terugvallen op 
achterwacht van personeel binnen de school. Ouders die structureel pleinwacht lopen ontvangen 
een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur. 
 
Namenlijsten, psalmrooster en gymrooster 2021-2022 
We verstrekken in het kader van de AVG geen adresgegevens van mede-klasgenoten en 
leerkrachten. Leerkrachten zijn te bereiken op het algemeen telefoonnummer van de school of via 
hun schoolmail. Deze gegevens kunt u vinden op onze website: www.randwijk-smdb.nl.  Eerder deze 
week heeft u het psalmrooster en het gymrooster al ontvangen. Het psalmrooster zorgt ervoor dat u 
weet welke psalmen er geleerd worden. In deze eerste week wordt er nog geen psalm overhoord. 
Het nieuwe gymrooster zorgt ervoor dat  u weet wanneer uw kind(eren) uit groep 3 t/m 8 hun 
gymspullen mee naar school moeten nemen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is gymkleding 
verplicht. Graag stevige en goed passende gymschoenen zonder zwarte zolen, een shirt en een korte 
broek of een gympakje. Het is voor de kinderen en voor ons prettig als m.n. de jongere kinderen op 
de gymdag makkelijke kleding dragen. Voor de kleuterleerkracht is het heel prettig als de kleuters 
schoenen dragen die ze zelf aan- en uit kunnen doen. In het rooster ziet u dat het voor de 
kleutergroep niet mogelijk is om voor elk dagdeel tijd te reserveren in de gymzaal voor 
bewegingsonderwijs. Bewegingsonderwijs staat echter wel elk dagdeel op het activiteitenplan van 
de kleuters. Bij goed weer spelen ze buiten en als ze bij regenweer niet in de gymzaal kunnen, wordt 
er een spelles in het lokaal gegeven. De gymschoenen van de kleuters blijven gewoon op school. 
 

Opening schoolhek 
We hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan om de kinderen ‘s ochtends vanaf het plein direct 
naar de klassen te laten gaan. Voor veel kinderen is dit een rustige start van de schooldag. De 
kinderen zijn welkom vanaf 8.20 uur. Tot die tijd blijft het schoolhek dicht en is er geen toezicht op 
het plein. We willen u vragen uw kind niet té vroeg naar school te sturen, zodat hij/zij niet te lang bij 
het schoolhek hoeft te wachten. 
 
Veilig naar school! 
We vragen u om, tijdens het brengen en halen van uw kind(eren), de Kerkstraat via de juiste richting 
in te rijden. Zie afbeelding: 

 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij vragen u ook om bij het parkeren van uw auto rekening te houden met het zebrapad. Parkeer 

mailto:tso@randwijksmdb.nl
http://www.randwijk-smdb.nl/


uw auto altijd minimaal 5 meter van het zebrapad vandaan. Ook als u alleen uw kind laat 
uitstappen. Zo houden anderen goed zicht op overstekende kinderen op het zebrapad! 
 
Coronamaatregelen 
Helaas zijn we nog niet van alle, door de overheid opgelegde, maatregelen af. Met name de 1,5 
meter blijft voorlopig gehandhaafd. Ouders zijn in de school weer hartelijk welkom! We willen 
ophoping in de school voorkomen. Om die reden hebben we ervoor gekozen om de kleuters 
voorlopig toch bij de Voorhof af te laten zetten. Uiteraard mogen ouders bij kinderen die nu voor het 
eerst naar school gaan, hun kind zelf naar de klas brengen. Dit geldt ook voor andere bijzondere 
omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij het brengen van een traktatie wanneer uw kind jarig is. 
Belangrijk is dat u zelf de 1,5 meter afstand bewaart ten opzichte van andere volwassenen.  
We hopen dat het onderwijs dit schooljaar zoveel mogelijk ononderbroken zijn doorgang kan vinden. 
Mochten er onverhoopt toch besmettingen zijn, wordt na overleg met de GGD gekeken hoe we 
hiermee moeten omgaan. Betreffende ouders worden daar vervolgens over geïnformeerd.  
De nieuwe beslisboom kan helpend zijn om te bepalen of u uw kind wel of niet naar school laat 
gaan. 
 
AVG / privacy voorkeuren  
Met de komst van de AVG of bij de aanmelding van uw kind heeft u uw voorkeuren aangegeven, 
bijvoorbeeld voor het wel of niet plaatsen van een foto van uw kind in de krant. Zolang u geen 
wijzigingen doorgeeft blijft deze opgave van kracht. Wilt u iets wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via 
info@randwijksmdb.nl.  Wij passen uw keuze dan aan. 
 
Luizencontrole 
Komende donderdag hopen we alle kinderen op school weer te laten controleren op hoofdluis. 
Gelukkig staan er opnieuw vrijwillige ouders klaar om dit voor ons te doen. Wilt u er in de haardracht 
van uw kind(eren) rekening mee houden?  
 
Ledenvergadering schoolvereniging 
Op 9 september hopen de leden van de schoolvereniging bij elkaar te komen voor de 
jaarvergadering. Leden hebben hier al een uitnodiging voor ontvangen. We hopen op een goede 
opkomst. 
 

Voor alle data geldt Deo Volente 

2 september  Hoofdluiscontrole  

9 september  Ledenvergadering schoolvereniging 

13 september Info avond voor ouders 

23 september Uitje groep 7/8 Amsterdam 

28 en 30 september  Spreekmiddag en -avond groep 1 t/m 8 

4 oktober Gastles muziek: voor alle leerlingen / Dierendag 

5 oktober Dag van de leerkracht 

11 oktober Gastles muziek: voor alle leerlingen 

15 oktober Kinderboekenmorgen  

18 oktober Gastles muziek: voor alle leerlingen 

25- 29 oktober Herfstvakantie  

 

Met vriendelijke groet,  

H. Versluis  
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